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POZNÁMKA 
1.	Obrázek	na	obalu	slouží	pouze	jako	ukázka	a	může	
se	lišit	od	Vámi	zakoupeného	produktu.	

2.	Před	zahájením	používání	klimatizačního	zařízení	
si	pročtěte	kapitolu	BEZPEČNOSTNÍ	OPATŘENÍ.	

3.	Tato	příručka	je	určena	pro	modely	R05/BGE,	
RM05/BG(T)E-A	a	RM05/BGE(T).	

4.	Pokyny	určené	pro	R05/BGE,	RM05/BG(T)
E-A	a	RM05/BGE(T)	se	vztahují	pouze	na	typy	
klimatizačních	zařízení,	které	jsou	určené	pouze	
pro	chlazení	nebo	pro	chlazení	a	topení.	
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Model R05/BGE   RM05/BGE(T)  RM05/BG (T)E-A

Jmenovité napětí 3,0 V (2 baterie LR03  7#)

Min. napětí pro vysílání signálu 
z CPU

2,4 V

Účinný dosah: 8 m ~ 11 m

 Provozní podmínky -5 ~ 60 ºC

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  

MODEL A SPECIFIKACE  

1  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - MODEL A SPECIFIKACE  PROVOZNÍ POKYNY  

 Záclony, dveře nebo podobné objekty mohou zabránit přijetí 
signálu z dálkového ovladače klimatizačním zařízením. 

 Dávejte pozor, aby nedošlo k proniknutí vlhkosti do vnitřní 
části dálkového ovladače. Je zakázáno jej vystavovat přímému 
slunečnímu záření nebo jej pokládat na místa s vysokou teplotou. 

 Když je přijímač infračerveného signálu na klimatizačním zařízení 
vystaven slunečnímu světlu, může dojít k závadě. Zakryjte přijímač 
signálu před slunečním zářením záclonou. 

 Odstraňte z blízkosti dálkového ovladače elektronická zařízení, 
protože mohou ovlivňovat jeho funkce. 

 Nevkládejte do dálkového ovladače použité nebo různé baterie, 
protože dálkový ovladač by mohl přestat vysílat signál. 

 Pokud nebudete dálkový ovladač dlouho používat, vyjměte baterie, 
aby nedošlo k jeho poškození. 

 Pokud při stisknutí tlačítka dálkový ovladač nereaguje, indikuje to 
vybité baterie, proveďte proto jejich výměnu. 

 Pokud pokojová jednotka při přijímání signálu nevydává žádný zvuk 
nebo na dálkovém ovladači nebliká  , vyměňte baterie. 

 Účinná vysílací vzdálenost dálkového ovladače je 8 m. Zaměřte část 
ovladače s vysílačem na klimatizační zařízení.  

  Současné nastavení času zapnutí a času vypnutí
1.	Čas	zapnutí	nastavte	podle	postupů	1	a	2	uvedených	

v	kapitole	ČAS ZAPNUTÍ provozu  
2.	Čas	vypnutí	nastavte	podle	postupů	1	a	2	uvedených	

v	kapitole	ČAS VYPNUTÍ provozu.
3.	Pokud	ani	čas	zapnutí,	ani	čas	vypnutí	nepřesahuje	10	

hodin,	dojde	k	aktivaci	času	vypnutí	0,5	hodiny	po	času	
zapnutí.	Pokud	jak	čas	zapnutí,	tak	čas	vypnutí	přesahují	
10	hodin,	dojde	k	aktivaci	času	vypnutí	1	hodinu	po	času	
zapnutí.	

4.	Dálkový	ovladač	odešle	příkaz	s	časem	spuštění	do	
jednotky	0,5	sekundy	po	provedení	nastavení	.		

  Změna nastavení časovače  
Stiskněte	odpovídající	tlačítko	a	upravte	čas	zapnutí	a	čas	
vypnutí.	Chcete-li	zrušit	použití	časovače,	nastavte	hodnotu	
času	na	0.00.	
POZNÁMKA: Čas nastavený v časovači je relativní 
hodnota založená na hodinách v dálkovém ovladači. 
Když je aktivovaný čas zapnutí nebo čas vypnutí, nelze 
nastavovat hodiny.  

R05/BGE-20		

8  
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TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE  

7  PROVOZNÍ POKYNY  

Nastavení 
režimu  

Úprava  
hodnoty  

ON/OFF 
(ZAP/VYP)  

Vert. překlopení 
proudění  

Horiz. překlopení 
proudění  

Resetovat  

Zámek  

Chlazení/topení  

Schéma	1		

Nastavení rych-
losti ventilátoru  

Úprava 
hodnoty 

Nastavení 
směru vzduchu 

Nastavení času 

TIMER ON 
(ČASOVAČ ZAP.)

TIMER OFF 
(ČASOVAČ VYP.)

Tlačítko 
potvrzení 

Úsporný 
provoz 

POZNÁMKA:	 V	režimu	FAN	(VENTILÁTOR)	nelze	nastavit	
teplotu	a	tlačítko	ECO	nereaguje.	Postup	2	je	
vynechán.		

  Odvlhčování (DRY)  
1.	Stiskněte	tlačítko	MODE	(REŽIM)	a	vyberte	režim	DRY	

(ODVLHČOVÁNÍ).  
2.	Pomocí	tlačítek	  a 	nastavte	teplotu.	Obvykle	se	
používá	rozsah	od	17	ºC	do	30	ºC.		

3.	Stiskněte	tlačítko	ON/OFF	(ZAP/VYP)	a	na	pokojové	
jednotce	se	rozsvítí	indikátor	provozu.	Klimatizační	
zařízení	pracuje	v	režimu	DRY	(ODVLHČOVÁNÍ).	Vypněte	
jednotku	stisknutím	tlačítka	ON/OFF	(ZAP/VYP). 

4.	V	režimu	DRY	(ODVLHČOVÁNÍ) nereagují	tlačítka	ECO	
a	FAN	SPEED	(Rychlost ventilátoru).  

  Provoz s časovačem  
Funkce	TIMER	ON	(ČASOVAČ ZAP.)	a	TIMER	OFF	(ČASOVAČ 
VYP.)	se	používají	k	zapínání	a	vypínání	jednotky	v	určitý	
nastavený	čas.		

  Režim TIMER ON (ČAS ZAPNUTÍ) 
1.	Stiskněte	tlačítko	TIMER	ON	a	rozsvítí	se	ikony	SET	

(NASTAVIT),	HOUR	(HODINA)	a	ON	(ZAP). 
2.	Znovu	stiskněte	tlačítko	TIMER	ON	a	nastavte	čas.	
3.	Při	každém	opakovaném	stisknutí	tlačítka	se	bude	
hodnota	času	zvyšovat	vždy	o	0,5	hodiny.	Jakmile	
hodnota	času	překročí	10	hodin,	zvýší	se	dalším	
stisknutím	tlačítka	hodnota	času	vždy	o	1	hodinu.	

4.	Dálkový	ovladač	odešle	příkaz	s	časem	spuštění	
časovače	do	jednotky	0,5	sekundy	po	provedení	
nastavení.		

  Režim TIMER OFF (ČAS VYPNUTÍ)  
1.	Stiskněte	tlačítko	TIME	OFF	a	rozsvítí	se	ikony	SET	

(NASTAVIT),	HOUR	(HODINA)	a	OFF	(VYP).  
2.	Znovu	stiskněte	tlačítko	TIME	OFF	a	nastavte	čas.	
3.	Při	každém	opakovaném	stisknutí	tlačítka	se	bude	
hodnota	času	zvyšovat	vždy	o	0,5	hodiny.	Jakmile	
hodnota	času	překročí	10	hodin,	zvýší	se	dalším	
stisknutím	tlačítka	hodnota	času	vždy	o	1	hodinu.	

4.	Dálkový	ovladač	odešle	příkaz	s	časem	spuštění	
časovače	do	jednotky	0,5	sekundy	po	provedení	
nastavení.		



 Rychlost	ventilátoru:	Stisknutím	tlačítka	FAN	SPEED	
(RYCHLOST	VENTILÁTORU)	si	zobrazíte	aktuální	rychlost	
proudění	vzduchu.	Můžete	zvolit	nastavení	AUTO,	LOW	
(NÍZKÁ),	MED	(STŘEDNÍ)	a	HIGH	(VYSOKÁ).	U	jednotek	
bez	střední	rychlosti	ventilátoru	je	výchozím	nastavením	
vysoká	rychlost	ventilátoru.	

	Úsporný	provoz:	Tato	ikona	se	rozsvítí	nebo	zhasne	po	
stisknutí	tlačítka	ECO.	
POZNÁMKA: Po prvním zapnutí nebo resetování dálko-
vého ovladače se rozsvítí všechny výše uvedené ikony. 

PROVOZNÍ POKYNY  
  Vložení a výměna baterií 

	 Vložte	2	kusy	alkalických	baterií	7#.	
	 Před	vložením	baterií	vysuňte	kryt	a	vždy	dbejte	na	
správnou	polaritu	vložených	baterií.	
  Automatický provoz 

Zapněte	napájení	a	na	pokojové	jednotce	se	rozbliká	indikátor	
provozu.	
1.	 Stisknutím	tlačítka	MODE	(REŽIM)	vyberte	možnost	AUTO.		
2.	 Pomocí	tlačítek	  a 	nastavte	teplotu.	Obvykle	se	používá	

rozsah	od	17	ºC	do	30	ºC.		
3.	 Stiskněte	tlačítko	ON/OFF	(ZAP/VYP)	a	na	pokojové	

jednotce	se	rozsvítí	indikátor	provozu.	Klimatizační	jednotka	
bude	pracovat	v	automatickém	režimu,	rychlost	ventilátoru	
bude	také	automatická	a	nelze	ji	upravit.	

4.	 Při	provozu	v	automatickém	režimu	lze	použít	volbu	ECO.	

  Provoz chlazení/topení/ventilátoru 
1.	 Stisknutím	tlačítka	MODE	(REŽIM)	vyberte	režim	COOL	

(CHLAZENÍ),	HEAT	(TOPENÍ)	nebo	FAN	(VENTILÁTOR).		
2.	 Pomocí	tlačítek	  a 	nastavte	teplotu.	Obvykle	se	používá	

rozsah	17	ºC	až	30	ºC.		
3.	 Stisknutím	tlačítka	FAN	SPEED	(RYCHLOST	

VENTILÁTORU)	vyberte	režim	AUTO	(AUTOMATICKÁ),	
LOW	(NÍZKÁ),	MED	(STŘEDNÍ)	nebo	HIGH	(VYSOKÁ).	

4.	 Stiskněte	tlačítko	ON/OFF	(ZAP/VYP)	a	na	pokojové	
jednotce	se	rozsvítí	indikátor	provozu.	Klimatizační	zařízení	
pracuje	v	nastaveném	režimu.	Provoz	můžete	zastavit	
stisknutím	tlačítka	ON/OFF	(ZAP/VYP).		

TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE  3  PROVOZNÍ POKYNY  6  

 MODE	(REŽIM):	Opakovaným	stisknutím	vyberete	
jednotlivé	provozní	režimy	v	následujícím	pořadí:		 

 
 (AUTOMATICKÝ) (CHLAZENÍ)  (ODVLHČOVÁNÍ)   (TOPENÍ) (VENTILÁTOR

POZNÁMKA: U jednotek určených pouze k chlazení nelze 
zvolit režim topení. 
	FAN	SPEED	(RYCHLOST VENTILÁTORU):	Opakovaným	
stisknutím	vyberete	rychlost	ventilátoru	v	následujícím	
pořadí:		

 
  (AUTOMATICKÁ)   (NÍZKÁ)    (STŘEDNÍ)    (VYSOKÁ) 

 Adjust	  (Úprava hodnoty):	Snížení	nastavené	teploty.	Pokud	
tlačítko	podržíte	stisknuté,	bude	se	teplota	snižovat	o	1	°C	
za	0,5	s.		
	Adjust	  (Úprava hodnoty):		Zvýšení	nastavené	teploty.	Pokud	
tlačítko	podržíte	stisknuté,	bude	se	teplota	zvyšovat	o	1	°C	
za	0,5	s.		
		ON/OFF	(ZAP/VYP):	Pro	zapnutí	nebo	vypnutí	klimatizačního	
zařízení.		
	AIR	DIRECTION	(SMĚR VZDUCHU):	Aktivuje	funkci	překlápění	
žaluzií.	Jedním	stisknutím	se	žaluzie	natočí	o	6	ºC.	Pro	
zajištění	lepší	účinnosti	chlazení	a	topení	se	žaluzie	při	
běžném	provozu	nenatočí	do	úhlu,	ve	kterém	se	nacházejí,	
když	je	jednotka	vypnutá.	(Dostupné	pouze	v	případě,	když	
je	dálkový	ovladač	používán	s	odpovídající	jednotkou.)	
 Vert.	překlopení	proudění:	Zapne	nebo	vypne	funkci	
překlopení	vertikálního	směru	proudění.	(Dostupné	pouze	
v	případě,	když	je	dálkový	ovladač	používán	s	odpovídající	
jednotkou.)	
 Horiz.	překlopení	proudění:	Zapne	nebo	vypne	funkci	
překlopení	horizontálního	směru	proudění.	(Dostupné	
pouze	v	případě,	když	je	dálkový	ovladač	používán	
s	odpovídající	jednotkou.)	
 CLOCK	(HODINY):	Zobrazí	aktuální	čas.	(Po	resetování	
nebo	po	prvním	zapojení	do	elektrické	sítě	se	zobrazí	
hodnota	12:00.)	Na	dobu	5	sekund	stiskněte	tlačítko	
CLOCK	(HODINY)	a	ikona	označující	hodiny	se	rozbliká	
v	intervalu	0,5	s.	Stiskněte	jej	znovu	a	ikona	označující	
minuty	se	rozbliká	v	intervalu	0,5	s.	Tlačítka	  a  se 
používají	k	upravení	hodnoty.	Nastavení	nebo	změny	
začnou	platit	vždy	až	po	potvrzení	stisknutím	tlačítka	OK.	
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INDIKÁTORY A FUNKCE  
Teplota  

Zobrazení 
vysílání  

Úsporný 
provoz  

 TIME	ON	(ČAS ZAPNUTÍ):	Pro	nastavení	času	zapnutí.	 
Při	jednom	stisknutí	tlačítka	se	bude	hodnota	času	zvyšovat	
vždy	o	intervaly	v	délce	0,5	hodiny.	Jakmile	hodnota	času	
překročí	10	hodin,	zvýší	se	dalším	stisknutím	tlačítka	
hodnota	času	vždy	o	1	hodinu.	Nastavením	této	hodnoty	
na	0.00	zrušíte	nastavení	času	zapnutí.		
	TIME	OFF	(ČAS VYPNUTÍ):	Pro	nastavení	času	vypnutí.	 
Při	jednom	stisknutí	tlačítka	se	bude	hodnota	času	zvyšovat	
vždy	o	intervaly	v	délce	0,5	hodiny.	Jakmile	hodnota	času	
překročí	10	hodin,	zvýší	se	dalším	stisknutím	tlačítka	
hodnota	času	vždy	o	1	hodinu.	Nastavením	této	hodnoty	na	
0.00	zrušíte	nastavení	času	zapnutí.		
	RESET	(zapuštěné):	Stisknutím	tohoto	tlačítka	jehlou	o	
průměru	1	mm	zrušíte	aktuální	nastavení	a	provedete	reset	
dálkového	ovladače.		
	LOCK	(ZÁMEK)	(zapuštěné):	Stisknutím	tohoto	tlačítka	
jehlou	o	průměru	1	mm	zamknete	nebo	odemknete	aktuální	
nastavení.		
	OK:	Používá	se	k	potvrzení	nastavení	nebo	ke	změně	času.		
	COOL/HEAT	(CHLAZENÍ/TOPENÍ)	(zapuštěné):	Stisknutím	
tohoto	tlačítka	jehlou	o	průměru	1	mm	můžete	přepínat	mezi	
režimem	COOL	ONLY	(POUZE CHLAZENÍ)	a	COOL&HEAT	
(CHLAZENÍ A TOPENÍ).	V	průběhu	nastavování	bude	svítit	
podsvícení	displeje.	Výchozím	továrním	nastavením	je	
COOL&HEAT	(CHLAZENÍ A TOPENÍ).  
	ECO	(ÚSPORNÝ):	Zapne	nebo	vypne	úsporný	provozní	režim.	
Tuto	funkci	doporučujeme	zapnout	v	noci	po	dobu	spánku.	
(Dostupné	pouze	v	případě,	když	je	dálkový	ovladač	
používán	s	odpovídající	jednotkou.)		

Schéma	2		

Čas  

Rychlost 
ventilátoru

Čas zapnutí/
vypnutí 

	Temp	(Teplota):	Zobrazuje	nastavenou	teplotu.	Nastavení	
teploty	můžete	upravit	pomocí	tlačítek	  a .	Pokud	je	
jednotka	v	režimu	FAN	(VENTILÁTOR),	nebude	v	této	oblasti	
nic	zobrazeno.		
 Zobrazení	vysílání:	Při	odesílání	signálu	z	dálkového	
ovladače	tato	ikona	jednou	blikne.	
 ZAP/VYP:	Tato	ikona	se	rozsvítí,	když	je	dálkový	ovladač	
zapnutý	a	zhasne,	když	je	vypnutý.	
	Provozní	režim:	Stisknutím	tlačítka	MODE	(REŽIM)	zobrazíte	
aktuální	provozní	režim.	Můžete	zvolit	nastavení	AUTO	
(AUTOMATICKÝ),	COOL	(CHLAZENÍ),	DRY	(ODVLHČOVÁNÍ),	
HEAT	(TOPENÍ)	nebo	FAN	(VENTILÁTOR).	(Funkce	HEAT	
(TOPENÍ)	je	neplatná	u	typů	určených	pouze	pro	chlazení).		
 	Čas:	Zobrazuje	aktuálně	nastavený	čas.	Na	dobu	5	sekund	
stiskněte	tlačítko	CLOCK	(HODINY) a rozbliká se ikona 
označující	hodiny.	Znovu	stiskněte	toto	tlačítko	a	rozbliká	
se	ikona	označující	minuty.	Tlačítka	  a 	se	používají	
k	upravení	hodnoty.	Nastavení	nebo	změny	začnou	platit	
vždy	až	po	potvrzení	stisknutím	tlačítka	OK.		
	Zámek:	Tato	ikona	se	rozsvítí	nebo	zhasne	po	stisknutí	
tlačítka	LOCK	(ZÁMEK).	V	uzamknutém	stavu	jsou	všechna	
tlačítka	nefunkční,	s	výjimkou	tlačítka	LOCK	(ZÁMEK). 
 Time	ON/OFF	(Čas zapnutí/vypnutí):	Když	je	nastavený	čas	
zapnutí,	bude	svítit	ikona	ON	(ZAP),	když	je	nastavený	
čas	vypnutí,	bude	svítit	ikona	OFF	(VYP).	Pokud	nastavíte	
současně	čas	zapnutí	i	čas	vypnutí,	budou	svítit	obě	tyto	
ikony.		

Provozní režim  

ON/OFF 
 (ZAP/VYP)

Zámek  


